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رٌ « يَْمَتزُِج فيِه الـَخياُل بِالواقِِع . َهذا الِكتاُب » ِكتاٌب واقِعيٌّ ٌمَصوَّ

َوُهناَك َمْعنى َجديٌد لِلرِّياضياِت تَـْحتويُه قَِصٌص واقِعيٌَّة في َحياتِنا .
الـموؤلف : ماي يوْنج مول:

ِل َدْلٍو ُيْملأُ ِبالـمـاِء ِمْن ُخْرطوِم الـمياِه . َوَقْد ِا�ْسَتْلَهَمْت َمـْجموعُة  ِف اأَوَّ ٌة َقديمٌة ، كاَنْت ُت�ْسَتْخَدُم ِلَو�سْ »ماي يوْنج مول« هَي َكِلـمٌة كوريَّ
ِق َوالْرِتواِء « في َقْلِب الأَْطفاِل . َف ُكُتًبا َتـْحِمُل َذِلَك الـَمْعَنى ِمَن » التََّدفُّ لِّ َم�ْسروِع »ماي يوْنج مول« َهِذِه التَّ�سميَة ِلُتوؤَ

ة . قاَمْت ِبَر�ْسِم َعديٍد ِمَن الُكُتِب، ِمْن َبْيِنها:  �سائيَّ َجْت ِمن ُكلِّيِة الُفنوِن في جاِمعِة »هان يانج« النِّ اُم : اإِيون - يوْنج �ُشوي: َتـَخرَّ �شَّ الرَّ

غٍة في َمْرَكِز اأَْبحاِث ُكُتِب »ُپروِبل  امًة َغْيَر ُمَتَفرِّ ٌة« َو»عاِئَلتي« .. َوهَي حالًيا ، َتْعَمُل َر�سَّ غاِر« ، َو»ِر�سالٌة َخا�سَّ ُة ِلل�سِّ يَّ »َرواِئُع العاَلـِم الِفنِّ
رة«. وَّ الـُم�سَ

يت�شمن هذا الكتاب ترجمة الأ�شل الكوري 
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10 وون ، 50 وون ، 100 وون ، 500 وون

تَقوُل �إِنَّ قيَمتَنا لَيْ�َسْت ِبالَكبيرِة ؟!

ا ؟ َهْل َهذِه َحقيقٌة ؟! َحقًّ

�أَنَّ ُهناَك �َسيًْئا  َفاأَْكثََر ، نَِجُد  �أَْكثََر  ُع  ِعنَْدما نَتََجمَّ

َغيَْر عادي َقْد يَـْحُدُث .



ْخصصٍ و�ِحد . ِل �سَ ُع ِبَفضسْ                             َو�أَْحياًنا نَتََجمَّ

حافلة مدارس

حافلة مدارس



ُع ِبَفضْسِل �أُنا�ٍص َكثيريَن .. �أَْحياًنا نَتََجمَّ

تَقوُم بَْعضَص َمد�ِر�ِص ريا�ِص �لأَْطفاِل ِبَجْمِع 10 وون ، و50 وون ، و100 وون في 
�ُسنْدوِق َجـْمِع �لتََّبـرُّعاِت ِبا�ْسِم »َرغيُف َمـَحبٍَّة ِمْن �أَْجِل �لُفَقر�ِء« .. َوتُ�ْستَْخَدُم 
 . �لعالَـِم  �أَنْحاِء  ُكلِّ  �لـَمْر�َسى في  َو�لأَْطفاِل  �لُفَقر�ِء  ِلـُم�ساَعدِة  �لُعمالُت  َهِذِه 
َر يَْوميًّا ِمْن َمـَحلِِّه ِلَبيِْع �لأَْجِهزِة �لَكْهربائيَِّة 10  ��ْستَطاَع �لـَجدُّ » جين « �أَْن يَُوفِّ

ِة �َسنَو�ٍت . َن ِمْن ُم�ساَعدِة َعديٍد ِمَن �لنَّا�ِص �لأََقلِّ َدْخاًل ِلِعدَّ وون ، َوِبَذِلَك تَـَمكَّ



َع ِمْن َجديٍد . ُرنا �لنَّا�ص في َمكاٍن ما، َفنَتََجمَّ ْحياًنا َما يَُوفِّ َو�أَ
ُ



ِخُرها �لَبْعضُص  يُِّد »يون« ، َعميُد �لعاِئلِة ، ِبَجْمِع �لُعـمالِت �لَّتي يَدَّ يَقوُم �ل�سَّ

ْن يَعي�سوَن ِبُمْفَرِدِهم. ليُْعطَيها �إِلى �لأَْكَبِر �ِسنًّا ِمـمَّ

في  �لإِْطفاِء  اِت  ِمـَحطَّ �إِْحَدى  في  �لـَمطاِفئ  ِرجاَل  �أَنَّ   ، َذِلَك  ِمْن  َو�لأَْكثَُر 

رو� بُيوًتا َجديدًة  َخرو� 500 وون ِمْن َرو�ِتِبِهم، ليَوفِّ ِولية �سونْج - �سانج، �دَّ

ِلأَ�ْسخا�صٍ ُم�ِسنِّيَن ، �أَ�ْسَبحو� ِبال َماأًْوى ِب�َسَبِب �لـَحر�ِئِق .

ديدٍة ُمنُْذ �لِبد�ية . ِعنا ِبِعنايٍة �سَ
ْخَرى يَـْحِر�ص �لنَّا�ص َعلى َجـْم وْقاٍت �أُ وفي �أَ

مركز إسعاف ومطافئ

ُ



ا ِمْن �أَْجِل لُْقمِة �لَعيْ�صِ . ِرقَة َعلى ُوجوِه �لنَّا�صِ �لَّذيَن ُيصساِرعوَن َيْوميًّ مَة �لـُم�سْ يْضسا �لبَ�سْ بَْحنا �أَ �سْ �أَ

شــرطـــة طــةشـ

شــرطـــة
محبة

ً



ا ِمْن �أَْجِل لُْقمِة �لَعيْ�صِ . ِرقَة َعلى ُوجوِه �لنَّا�صِ �لَّذيَن ُيصساِرعوَن َيْوميًّ مَة �لـُم�سْ يْضسا �لبَ�سْ بَْحنا �أَ �سْ �أَ

ْرطِة في َمدينِة »�سوون« �ْحِتفاليًَّة، يُْطلَُق َعلَيْها ��ْسُم »1050 َعطاًء  ُم ِرجاُل �ل�سُّ يُنَظِّ

ِمَن �لـَمَحبَِّة« ، يَقوموَن ِبَجْمِع 10 وون ِلـُم�ساَعدِة �أََقلِّ �لنَّا�ِص َدْخاًل في �لـِجو�ِر .





ْرطِة َوْحَدهم  َو�لآَن ، لَـْم يَُعْد ِرجاُل �ل�سُّ
�لَّذين يَـْجَمعوَن �لتََّبـرُّعاِت ، َولَِكِن �نْضَسمَّ 
اُن �لـَحّي ، َوكاَن �لـَجميُع َعلَى  �إلَيِْهم �ُسكَّ

َقلِْب َرُجٍل و�ِحٍد ِلـُم�ساَعدِة جير�ِنِهم .



اِلِب �لَفقيِر . ِرَق ِللطَّ تَْقبََل �لـُم�سْ َبْحنا �لـُم�سْ لََقْد �أَ�سْ



اِلِب �لَفقيِر . ِرَق ِللطَّ تَْقبََل �لـُم�سْ َبْحنا �لـُم�سْ لََقْد �أَ�سْ

ةُ »كيم« ِبـَجْمِع �لـُمَخلَّفاِت �لَّتي يُْمِكُن �إِعادةُ ��ْسِتْخد�ِمها،   تَقوُم �لـَجدَّ

تَقوُم  �لَّتي  �لـُمَخلَّفاِت،  ِمَن  ِجر�ٍم  كيلو  ُكلِّ  َعْن  وون   50 َوتَتَقا�َسى 

ِبَجْعِلها �ساِلـحًة لإِعادِة �ل�ْسِتْخد�ِم .





ديِد َطو�َل َحياِتها ؛ ِلأَنَّها لَـْم تُْكِمْل تَْعليَمها ِب�َسَبِب  ةُ » كيم « َعْن نََدِمها �ل�سَّ تَُعبِّـُر �لـَجدَّ

�لَفْقِر ؛ ِلذ� َفاإِنَّها تَقوُم ِبَجْمِع �لـمـاِل ِلصساِلِح �لتَّْعليِم َو�لتَّالِميِذ �لـَمْحروميَن ِمْن َمز�ياِه.





ِديَن . رَّ بَْحنا ِبَمثابِة َوْجبٍة ِغذ�ئيٍَّة ِللْـَجْوَعى َوَمكاٍن �آِمٍن ِللُْم�سَ �سْ �أَ

ديَن �أَْن يَتَناَولو� فيِه َوْجبَة �لَغد�ِء . َهذ� ُهَو �لـَمكاُن �لَّذي يُْمِكُن ِللْـُم�َسرَّ

ُد َوْجبَة َغد�ٍء كاِملًة ، َعلَيِْه  ٍة يَتَناَوُل �لَفْرُد �لـُم�َسرَّ في ُكلِّ َمرَّ

�أَْن يَْدَفَع 100 وون .

اًنا ، َولَِكْن يُْمِكُن ِلُكلٍّ ِمنُْهم �أَْن  ُم َمـجَّ �إِنَّ �لَوْجبَة ِببَ�ساطٍة ل تَُقدَّ

يَ�ْستَري َقْدًر� ِمْن َهِذِه �لَوْجبِة يَتَنا�َسُب َمَع ما يَ�ْستَطيُع �أَْن يَْدَفَعُه 

صُص ِللتَّـْرحيِب  دوَن يُـَخصسَّ ِمْن نُقوٍد . �إِنَّ َمبْلََغ 100 وون �لَّتي يَْدَفُعها �لـُم�َسرَّ

�حِة . ِبِهم في �أَماِكِن �لـَمبيِت َو�لرَّ



   نَـْحلُُم ِبعالَـٍم ِبال َياأْ�صٍ .



�للَُّعِب  ِمَن  �لـُم�ْستَْعَملِة  �لأَ�ْسياِء  بَيِْع  ِت  َمـَحالَّ ِمْن  َعديٍد  �ْفِتتاُح  تَمَّ  لََقْد 

َو�لـَمالِب�ِص َو�لُكتُِب �لَقديمِة، �لَّتي لَـْم يَُعِد �أَ�ْسحابُها في حاجٍة �إِلَيْها .





10وون،  ِفئِة  ِمْن  �لُعـمالِت  تُ�ْستَْخَدُم 

و50 وون، و100 وون ، �لَّتي تَمَّ َجـْمُعها 

ِمْن بَيِْع �لأَ�ْسياِء �لـُم�ْستَْعَملِة ، في تَْرميِم َو�إِ�ْسالِح �لتَّلَفيَّاِت 

�لَّتي �أَْحَدثَها ِزلْز�ُل باِك�ْستان .





َنتََمنَّى �أَْن نَتَِّحَد َجميًعا ُدوَن تَْفِرقٍة .

�لأَْطفاِل  �إلى  َو�إِْر�ساِلـها  �لُعْمالِت  ِبتَْجميِع  �لـُمعاقوَن  �لأَْطفاُل  َقاَم  لََقْد 

�لـُمعاقيَن في �أُوْزِبك�ْستان ، في ِر�سالٍة و�ِحدٍة با�ْسِم »نَْحُن َمًعا«، تَـْحِمُل َكلَّ 

ْفِء َو�لـُحبِّ َو�لـُم�سانَدِة . َمعاني �لدِّ



نَْحُن �لأَمُل َو�لـُحبُّ َو�لـُحلُْم .







ا ِبال قيمٍة َكبيرٍة ؟ َهْل لِزلَْت تَْعتَِقُد �أَنَّنا َحقًّ

ة بالُعملِت الأطفاَل على التعرف اإليها واعتياِد �سكلها ، وقراءِة الأرقام الـموجودة على كل  ل ال�سورة الـخا�سَّ  ي�ساعد تاأمُّ
هم الَبْع�ض . َوْجٍه منها ، وُنْطِق قيمتها الـمـاديَّة ب�سوٍت عال ، اأمام َبْع�سِ



اإدراك الـمفاهيم الريا�سية .

يا�سية  لت اأْحجامها والـَمفاهيم الرِّ النقود مثال َنَمطّي للّكْيفية التي يتم بها َعدُّ الرقم وقراءته ومعرفة معدَّ
الأُْخرى التي ت�ستخدم ب�سورة يومية في �َستَّى مناحي حياتنا .

ها - ومن الطبيعي اأن يدرك  يبداأ الأطفال في اإظهار اإدراكهم لفائدة النقود ، بينما هم يتعلَّمون فنيَّات عدِّ
َغر واأْكبر ، َح�سَب قيمتها التي تـحملها ، ولي�ض ح�سَب  ُف اإلى اأ�سْ نَّ ا اأن عملت النقود ُت�سَ الأطفال تدريـجيًّ
ْلقائّي اأو الَفْورّي عن  حْجمها ، واأن يفهموا �سرورَة اأن يحدث تتابع بين مـجرد روؤيتهم للنقود و�سوؤالـهم التِّ
ة تبين  قيمة العملة التي َيَرْونها ، واأن يعبروا عن رغبتهم في الحتفاظ بها . وبا�ْسِتْثناء الـمقاديِر الـمختلفة من الأموال ، فاإن هذه الق�سَّ

للأطفال عديًدا من العملت النقدية ، التي اعتادوا روؤيَتها في �ستَّى َمناحي حياتهم .
غار  غيرة اأو َكبيرة ، هذا من ِجهٍة ، وكذلك تعليم ال�سِّ ئي�سي من هذه الق�سة هو تو�سيُح اأن لكل عملة قيَمَتها َمْهمـا كانت �سَ اإن الهدَف الرَّ
التَّمييَز بين الأنواع الـمختلفة من العملت ، والقيم التي تمثلها كلُّ عملة منها من جهة اأخرى .. هذا بالإ�سافة اإلى الـمفاهيم الريا�سية 

التي ت�ساحُب النقوَد من حيث العطاء والأخذ ، الذي �سيتم �سْرُحه وتـْحليُله في الـُم�ْسَتوى التَّالي من الق�سة .
�ساق والـُمَفا�سلِة بْيَن اأْنواع الُعملت المختلفة واإعطاِء اأْمثلٍة لكلٍّ منها ، يتم تقديم تف�سيراٍت للَعلقات الريا�سية بين هذه الأنواع  وبالتِّ
غار اأن ع�سرَة ُعملٍت َمْعدنية من فئة )10 وون( م�ساوية في قيمتها لعملة معدنية واحدة من فئة  الـمختلفة من العملت ، فيدرك ال�سِّ
)100 وون( . وفي تلك العملية من الـمقارنة والتفا�سل بين العملت الـمعدنية ، يمكُن لل�سغار اأن يكونوا قادريَن على الـِح�ساِب والَعدِّ 
والـمقارنة بين عملٍة معدنية من فئة )10 وون( وعملة َمْعدنية اأخرى من فئة )100 وون( . وعلى اأيَّة حاٍل ، فاإن على ال�سغار اإدراك اأن 
ا قيمًة اأُْخرى غيَر ظاهرٍة . اإن العملة المعدنية من فئة )10 وون( لـها  َقمية ؛ بل اإن لـها اأي�سً َمط من القيمة الرَّ النُّقوَد لي�ست فقط ذلك النَّ
م ، كونها تعطي الأمَل  غاَر ُيْدِركوَن اإمكانية اأن تكون ذات اأثٍر قيِّ قيمٌة �سغيرة َتْقريبّيٌة ، ولكنها - َعْبـَر تلك الق�سة - يمكُنها اأن تجعَل ال�سِّ

لحياة �سخ�ض ما .

تقدير �لقيمة �لنَّْقديَّة للنقود

المرجع : عمليات ما قبل المدر�سة : ال�ستق�ساء والبحث - ال�ستق�ساء والبحث حول ما يحيط بنا من اأ�سياء لها فائدة وقيمة .



توسيع نطاق الـمفاهيم الرياضية - ألعاب رياضية 

لُْعبة » ِثـمـارِ الُعمالِت «

قيمِتها  تـْحديد  على  والقدرُة  الـمختلفة،  اأنواِعها  بين  والـمفا�سلُة   ، ة  الـمعدنيَّ العملت  من  ن�سخٍة  ر�ْسُم   : اللُّعبة  هدُف 

ف عليها . والتَّعرُّ
ْمغ . نة ، ورق ملون ، �سَ اف ، اأَْقلم َر�سا�ض ُملوَّ ة ، َورق �َسفَّ ة بالّلعبة : ُعملت معدنيَّ الـَمواّد والـَم�شادر الخا�شَّ

ُخُطوات اللُّْعبة :

من  مختلفٍة  باأماكَن  الـموجودة  العملت  اإلى  طفلك  مع  انظر   -1
الـمنزل ، وقم بتجميعها من تلك الأماكن ، مع العملت التي قد تكون 

موجودة في مكان واحد ، كحافظة نقود ، مثًل .

ن، ثم  اف ، قْم بر�سم �سجرة ، ذاِت فروٍع ، بقلم ملوَّ 3- على فرخ �سفَّ
ْمغ اإلى  ية اللون ، وقم بتثبيتها بال�سَّ َة قطع ورقية �سغيرة ُبنِّ ق�ض عدَّ

ِجْذع ال�سجرة واأْوراقها .

5-  عندما يتمُّ عمل ِثمـار ) على �سْكل الُعملت ( ، قم بق�ضِّ الورِق 
ة  الأخ�سر ، وتق�سيمه اإلى اأجزاء �سغيرة ؛ لكي ت�سنع الأوراق الـخا�سَّ

بالفروع ؛ لكي يكتمل ال�سكل النهائي لل�سجرة.

4- �سع كل عملة - على حدة - تحت الورقة ال�سفافة ، وقم بن�سخها 
ثم تلوينها بقلم ر�سا�ض ؛ لت�سنع ُن�ْسخًة ورقية منها . قم بعمل ن�سخ 

كثيرة للعملت الـمعدنية - �سواء كبيرة اأو �سغيرة من حيث الـَحْجم 

اأو القيمة - ثم ُقْم بتوزيِعها على الـجذع والأَْغ�سان لتجعلها تبدو - 

عة ُمَعلَّقًة على ال�سجرة . في نهاية الأمر - َكِثمـاٍر عديدة متنوِّ

2- افرد اأمامك مـْجموعًة كثيرة من العملت ، وا�ساأل طفلك عن قيمِة 
عه على الإجابة عن اأكبر عدد ممكن من هذه الأ�سئلة . كل منها ، و�سجِّ



توَجُد قطٌع َعديدةٌ ِمَن �لُعمالِت ، َمْو�سوعًة في �أَنْحاٍء ُمـْختَِلفٍة ِمَن �لَبيِْت .

َو�َسْوَف نَقوُم ِبَجْمِعها ِلَعَمِل �َسْيٍء يُفاِجئَُك !
قيَقتي . 240 وون ِمْن ُدْرِج �سَ

اجـمع الُعمالِت

800 وون ِمْن َمـْحَفظِة �أَبي .



قيَقتي . 240 وون ِمْن ُدْرِج �سَ

ي . 140 وون ِمْن َحقيبِة �أُمِّ

الِة �أَخي . 280 وون ِمْن َحصسَّ



ةَ  ْرَت َذِلَك ِعدَّ َق �أَ�ْسياَء َكثيرًة ِبالُعمالِت ، �إِذ� و�َظبَْت َعلَى َجـْمِعها، َوَكرَّ يُْمِكنَُك �أَْن تُـَحقِّ
�ٍت  . َمرَّ

َقها ِبِتلَْك �لُعمالِت . ْر في �لأَ�ْسياِء �لَّتي يُْمِكُن �أَْن تُـَحقِّ - حاِوْل َوَفكِّ

َو�ِستَُّة   ، 100 وون  ِقيَمتُها  و�ِحدةٌ  ُعْملٌة 
ُعمالٍت قيَمُة ُكلٍّ ِمنْها 10 وون .

ِبنِْجالدي�ص  ِمْن  ِطْفاًل  تُْطِعَم  �أَْن  يُْمِكنَُك 
ِة �َسْهٍر ِبـ 160 وون . ِلـُمدَّ

و�حِدة  َوُعْملة   ، وون   100 قيَمتُها  و�ِحدة  ُعْملة 

قيَمتُها 50 وون . يُْمِكنَُك �أَْن تَقوَم ِبتَْطعيِم 

ِطْفٍل في �إِثْيوبيا 

بـ 150 وون .

150 وون

َكْيَف نُْنِفُق الُعُمالت

160 وون :



200 وون

ُعْملٌة و�ِحدةٌ قيَمتُها 100 وون، َوُعْملتاِن قيَمُة ُكلٍّ ِمنُْهما 50 وون.

يُْمِكنَُك �أَْن تَ�ْستَرَي ِكتاًبا َمْدَر�سيًّا ِلِطْفٍل في �أَْفغاِن�ْستان بـ 200 وون .

1000 وون
ُعْملٌَة َو�ِحدةٌ قيَمتُها 500 وون ، وَخـْم�ُص 

ُعمالٍت قيَمُة ُكلٍّ ِمنْها 100 وون .

يُْمِكنَُك �أَْن تَْزَرَع 10 �َسَجر�ٍت في �َسَحر�ٍء َمنْغولْيا بـ 1000 وون .


